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ک در تهران   تداوم خیزش گردوخا
 تا پنجشنبه

 براساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی تا 
پنجشنبه )پنجم خرداد( گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید 
ک به ویــژه در نیمه جنوبی و غربی اســتان  و خیــزش موقــت گردوخــا

پیش بینی می شود.
بــر اســاس بررســی داده هــا و نقشــه های پیش یابــی هواشناســی، 
وضعیــت جــوی اســتان تهــران طــی پنــج روز آینــده، آســمانی صــاف 
تا قســمتی ابــری در بعضی ســاعت ها همــراه بــا وزش بــاد پیش بینی 
می شود و تا روز پنجشنبه )پنجم  خرداد( گاهی همراه با وزش باد نسبتا 
ک به ویژه در نیمه جنوبی و  شــدید تا شــدید و خیزش موقت گردوخا
غربی استان پیش بینی می شود که گاهی با نفوذ و گسترش گردوغبار 

انتقالی از مناطق غربی و کاهش دید و کیفیت هوا مورد انتظار است.
از بعدازظهــر پنجشــنبه تا جمعه شــب )پنجم تا ششــم خــرداد( در 
نواحی شــمالی اســتان، آســمانی نیمه ابری و گاهی ابــری پیش بینی 
کنده و وزش باد شدید موقتی در این نواحی  می شود و رخداد رگبار پرا

پیش بینی می شود.
براساس اعالم اداره کل هواشناســی استان تهران، ایستگاه ورامین 
و فــرودگاه امــام خمینــی)ره( با بیشــینه دمــای 34 درجه ســانتیگراد 

گرم ترین نقاط استان تهران در 24 ساعت گذشته بوده  است.
کثر دمای 30 درجه  ک با حداقل دمای 1۸ و حدا گاهی باد و گردوخا

سانتیگراد پیش بینی می شود.
در اثر این مخاطره کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید، آسیب به 
ک، تاخیر و احتمال لغو پروازها، شکستن  صنایع حساس به گردوخا
درختان فرسوده، آسیب به سازه های موقت و سقوط اشیا از ارتفاعات 

دور از انتظار نیست.

 امضای تفاهم نامه همکاری  میان
 نصر تهران و مرکز همکاری های تحول و 

پیشرفت ریاست جمهوری
 تفاهم نامــه همــکاری میان ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای اســتان 
ریاســت جمهوری و پیشــرفت  تحــول  مرکــز همکاری هــای  و   تهــران 

 امضا شد.
به گزارش »شــهروند«؛ در نشســتی که به منظور امضــای تفاهم نامه 
در محــل دبیرخانه  ســازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شــد، حســین 
اســالمی، رئیس هیــأت مدیره  ســازمان با بیــان اینکه نصر تهــران خانه  
صنف و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری چراغی 
بــرای همراهان ایــن صنف اســت، گفت: »هــوش مصنوعــی موضوعی 
اســت که مقام معظم رهبــری به صورت صریــح بــه آن پرداخته اند و به 
همین علت نیاز است که ما نیز اقدام ویژه ای در این باره انجام دهیم.«
، روز میالد حکیم  او با اشــاره به اقدامات نصر تهران برای ثبــت 22 تیر
خوارزمی به عنوان روز ملی فناوری اطالعات بیان کرد: »در سال جدید 
در مــورد برخی موضوعات نــگاه جدی و متفاوت تری خواهیم داشــت 
و از آنجایــی که در نحوه  مواجهه با فناوری های نوین مشــکالتی وجود 
دارد، طبیعتا در رفع اختالل های موجود در اندیشــگاه  های کشــور نیز 

می توانیم کمک کنیم.«
 اسالمی با اشاره به گذشــت چند ماه از وقوع جنگ در اوکراین گفت: 
»در همین چند ماه گذشته روسیه در حوزه های رمزارزی تغییر فرمان 
داده اســت، اما ما هنــوز تصویر روشــنی در ایــن زمینه نداریــم. اقتصاد 
دیجیتال در ایران هنوز نحیف است و ما موظفیم در این زمینه حرکتی 

مهم و جدی انجام دهیم.«
رئیــس هیــأت مدیره  ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان تهران 
اعــالم آمادگــی کــرد کــه ایــن ســازمان به عنــوان یــک رکــن مشــورتی و با 
اخــذ نظــرات متخصصــان بخــش خصوصــی در محیطــی داوطلبانــه، 
 صنفی و بی حاشــیه می تواند در کنار مجموعه های تصمیم ســاز کشور 

عمل کند.
کید بــر اینکه نبایــد بگذاریم پرچــم اقتصاد دیجیتــال بر زمین  او بــا تا
بیفتد، افزود: »امیدواریم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم پلی میان 

اقتصاد نحیف دیجیتال و اقتصاد سنتی در کشور برقرار کنیم.«
مرکــز  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  معــاون  عابــدی،  میثــم 
همکاری های تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهوری نیز طی ســخنانی 
مســأله  مانع زدایی را از مهم ترین شــعارهای ســال دانســت و گفت: »تا 
زمانی که برخی دیدگاه ها تغییر نکند، مانع زدایی انجام نمی شــود و به 

تبع آن تولید دانش بنیان هم اتفاق نخواهد افتاد.«
او بــا اشــاره بــه تفاهمــات انجام شــده میــان ایــن مرکــز و وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی و همچنیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
بیــان کــرد: »در تالشــیم اقداماتــی بــرای مانع زدایــی در حــوزه  اقتصــاد 

دیجیتال انجام دهیم.«
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، محمدرضــا معبودیــان، رئیــس 
کمیســیون نرم  افزارهــای هوش مصنوعی و علــم داده با ارایه  گزارشــی از 
کمیسیون متبوع خود و 15 کارگروه تخصصی که در ذیل این کمیسیون 
تشــکیل شــده، از چالش های مختلفــی کــه در حوزه  هــوش مصنوعی 
احصا شــده اســت، یاد کرد. از جمله بحث تجاری ســازی، تسهیل گری 
کســب وکار، حوزه  دادگان، اخالق در AI، ایجاد کنسرســیوم های هوش 
مصنوعــی در کشــور، تشــکیل پوشــه های صنعتــی و انجــام اقدامــات 
هماهنگی برای کسانی که در این پوشه ها قرار دارند تا ضمن ارایه  بهتر 

خدمات در بازار بتوانند از خدمات یکدیگر هم بهره مند شوند.
 او با ابراز امیدواری از اینکه این تفاهم نامه به منظور حل چالش های 
در  بتوانیــم  امیدواریــم  گفــت: »همچنیــن  اجرایــی شــود،  یادشــده 
فرآیندهــای بودجه نویســی بــه ارکان حکومتــی و دولتــی کشــور کمــک 
کنیم تــا بتوانند ضمــن بهره مندی از حــوزه  هوش مصنوعــی، خدمات 

کیفیت تری در کشور ارایه دهند.« با
 

 راضیــه زرگــری | پشــت میــزش در دفتر کار 
پشت ســرش  نشســته؛  مدرنــش  و  شــیک 
لوح هــای تقدیــر و افتخاراتــش خودنمایــی 
می کنــد. حســین عبدالباقــی، رئیــس هیأت 
مدیــره و مدیرعامــل هلدینــگ عبدالباقــی 
ســال ببــر را بــه مــردم تبریــک می گویــد و از 
دســتاوردهای بــزرگ پــروژه عظیــم متروپل 
آغــاز  مناســبت  بــه  ویدیــو  می دهــد؛  خبــر 
هلی شــات  بــا  و  شــده  ضبــط  ســال1401 
نمایــی از بــاالی برج عظیــم متروپــل آبادان 
گذشــت  کــه  ســالی  »در  می دهــد.  نشــان 
کــه  توانســتیم فــاز اول مــگا پــروژه متروپــل 
مغازه هــای بِر خیابان و کوچــه متروپل بوده 
را به بهره برداری برسانیم.« او از رسالت های 
اجتماعــی پــروژه می گوید؛ از کوچــه متروپل 
گل کاری هــای زیبــا،  کــه پیــاده راه شــده بــا 
کــه قــرار  نیمکــت و نورپردازی هــای خــاص 
بــرای  خاطره انگیــزی  شــب های  بــوده 
بــا  هــم  دوم  ویدیــوی  بســازد.  آبادانی هــا 
بزرگ تریــن  بــاالی  نمــای  از  و  هلی شــات 
بــرج خیابــان امیــری آبــادان ضبــط شــده، 
امــا آوار و خرابه هایــی کــه فقــط بــوی مرگ و 
مصیبت می دهــد، جای مگا پــروژه متروپل 

پرزرق وبرق را گرفته.
 دوم خــرداد 1401 متروپــل، بلندترین برج 
گــرم  آبــادان فروریخــت و روزهــای  تجــاری 
خرداِد آبــادان، خاطــرات تلخ روزهای ســرد 
دی ماه تهــران و فاجعه پالســکو را زنده کرد. 
ک متروپل غرق شــد،  آبــادان کــه در گردوخا
همه دنبال یک نفر بودند؛ مالک و ســازنده 
بــرج، حــاج حســین عبدالباقــی. کســی کــه 
بعــد از فــرو ریــزش بــرج مشــخص شــد بــه 
هشــدارهای پی در پی متخصصان سازمان 
نظام مهندســی درباره ســازه غیراصولی برج 
بی اعتنــا بــوده و بــا تخلف های متعــدد یک 
برج لــرزان و سســت را تا مرحلــه بهره برداری 
پیش برده و حتــی تحویل مردم هــم داده و 

نهایتا دوشنبه سیاه برای آبادان رقم زده.
آبادانی هــا قطعــا او را خــوب می شناســند؛ 
جوان 41 ســاله ای که ســاعتی بعــد از ریزش 
ســاختمان متروپل، دادســتان ویــژه آبادان 
و  مالــک  به عنــوان  او  بازداشــت  دســتور 
پیمانــکار متروپــل را صــادر کرد. اما حســین 

عبدالباقی کیست؟ 

را  آبــادان  کل  ج ســازی ها  بر همیــن  بــا 
خریده

تــا  چنــد  بــود؛  آبــادان   15 ِلیــن  »بچــه 
آجیل فروشــی  بــا  را  پــدرش  بودنــد.  بــرادر 
می شناختند. مغازه دار بود. اما پسرها همه 
 . مهنــدس بودنــد و پیمانــکار ساخت وســاز
و  کارهــا  آبــادان  در  عبدالباقــی   حســین 
پروژه هــای زیــادی انجام داد، اما متاســفانه 
ایــن پــروژه اینجــوری شــد.« جــوان دیگــری 
کــه در حوالــی خرابه هــای متروپــل نظاره گــر 
رونــد تخلیــه مــردم زیــر آوار مانــده اســت، 
ایــن توضیحــات را بــه »شــهروند« می دهد. 
کــه بــرج دبســتان ســوی آن خیابــان را  او 
شــاهد کارهای موفــق عبدالباقــی می داند، 

از  و  بــوده  »پیمانــکار  می دهــد:  ادامــه 
نظــام مهندســی مجــوز داشــت وگرنــه ایــن 
مــن  بســازد.  نمی توانســت  را  پــروژه  همــه 
مــدرک مهندســی اش را ندیــدم، امــا انصافــا 
پروژه های زیــادی بــرای آبادان انجــام داده 
کــه خــوب هســتند. ایــن پــروژه متروپــل اما 
بــا مشــکالتی روبــه رو بــود کــه بــه آن توجهی 
نکردنــد.« یک آبادانی دیگر امــا مکالمات ما 
را می شــنود، جلو می آید و با گالیــه می گوید: 
»عبدالباقــی کل آبــادان را خریــده، با همین 
کاله ســر خودمــان  برج ســازی هایش. چــرا 

می گذاریم؟
  

تــا هلدینــگ  گاری  بــا  آجیل فروشــی  از 
برادران عبدالباقی

او  داشــت.  بنایــی  ســابقه  پدرشــان 
کــه هرگــز  مــردی زحمتکــش و شــریف بــود 
در رویاهایــش نمی دیــد روزی پســرانش بــا 
بــا ارزش  هدایــت حســین صاحــب ثروتــی 
اهالــی  از  یکــی  شــوند.  میلیــارد  چندهــزار 
خیابــان امیــری فــردای حادثــه متروپــل به 
»شــهروند« می گوید: »چهــار تا بــرادر بودند 
که پدرشــان بنــا بــود. ســال های دور همین 

آجیل فروشی را هم نداشتند؛ پدرشان روی 
گاری در خیابــان امیری آجیــل می فروخت.  
بعــد از مدتــی، برادرها بــه فکر ساخت وســاز 

بناهای قدیمی شهر آبادان افتادند.«
از چهــار  نفــر  ایــن ســال ها دو   در طــول 
ساخت وســاز  وارد  بودنــد  توانســته  بــرادر 
شــوند و بــا زدن پــل ارتباطی به شــهرداری و 
ســایر دســتگاه ها پیشــرفت کننــد. حســین 
خانــواده  پیشــرفت  هدایــت  عبدالباقــی 
و  رویدادهــا  خبرهــا،  داشــت.  برعهــده  را 
عبدالباقــی  هلدینــگ  ســایت  عکس هــای 
فــرد  ایــن  کــه  اســت  ایــن واقعیــت  گویــای 
اســتانی  مســئوالن  بــا  نزدیکــی  ارتباطــات 
هــم داشــته اســت. در همــه کلنگ زنی های 
افتتــاح پــروژه، مســئوالن رده باالی اســتانی 
حضور دارنــد. مثال کلنگ متروپل را با حضور 

استاندار وقت خوزستان زده بود.
تجــاری  اداری  بــرج  عبدالباقــی  حســین 
پزشــکی متروپــل را ســال 9۸ افتتــاح کــرده، 

بــازار ســنتی فیــدوس را ســال 99. شــهرک 
ســاخت  و  مســکونی  شــهرک  خودرویــی، 
کالنتــری در آبادان هــم در کارنامه هلدینگ 
حســین  بــه  تــا  دارد  وجــود  عبدالباقــی 

عبدالباقی لقب خیر امنیت ساز را بدهند.
 یــک شــهروند آبادانــی می گویــد: »از وقتی 
حسین عبدالباقی با شــهردار آبادان ارتباط 
گرفــت توانســت پروژه هــای زیــادی بگیــرد. 
می گفتنــد در منطقــه آزاد ســهامدار بــوده و 
همین موفقیتش را چند برابر کرده بود. این 
برج هــم قرار بــوده چهار طبقه باشــد، اما به 
مــرور بــا رایزنی ها بــه 12 طبقــه افزایــش پیدا 
کــرد و البتــه خیلی هــا می گفتنــد اخطارهای 
آن  بــه  توجهــی  کــه  داشــته  هــم  زیــادی 

نمی کرده.«

زمین های مرغوب شهر را می شناخت
عبدالباقــی  ثروت انــدوزی  رمــز  و  راز  امــا 
دهــه  دو  از  کمتــر  طــی  چطــور  و  چیســت 
صاحــب ایــن دارایــی شــد، به طــوری کــه در 
کنــار دیگــر برادرانــش در کالم روزمــره آنهــا را 
زمین هــای  می خواندنــد؟  ارونــد  ســلطان 
می شــناخت؛  خــوب  را  شــهری  مرغــوب 

همین نکتــه شــاید شــاه کلید موفقیت های 
کارخانــه ای  حســین عبدالباقــی بــوده؛ نــه 
ســاخت و نــه بــا پــول و ســرمایه شــخصی 
کســب وکاری خــالق راه انداخــت.  تولیــد و 
او ساخت وســاز را بلــد بــود و  زمین شــناس 
خوبی هم بود. از رابطه ها و فرصت هایی که 

داشت، بهره برد.

 چهــره ماندگار صنعت ســاختمان 5 ماه 
قبل از حادثه متروپل

حســین عبدالباقی، مردی تقریبا ریزنقش 
کــه در ظاهر آرام بــود، تندتند حــرف می زد و 
ســریع راه می رفــت، به همــراه دو بــرادر دیگر 
خــود مســئول اجــرای پروژه هــای ســنگین 
صنعتــی و تجاری شــهر آبــادان بودنــد. برج 
متروپــل وضعیــت نابســامان و غیراصولــی 
داشــت؛ با ایــن حــال، ســال 97 در روزهایی 
از  عبدالباقــی  می شــد،  ســاخته  بــرج  کــه 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  ســوی 

دولت قبل به عنــوان چهره مانــدگار صنعت 
ســاختمان معرفی شــد و لوح تقدیــر گرفت. 
عالوه بر اعطای لقب چهــره ماندگار صنعت 
ســاختمان، در  اجــالس مدیــران پیشــرو  در 
دی مــاه 1400 نیــز عنــوان مدیــر منتخــب به 
حســین عبدالباقــی تعلــق گرفــت )پنــج مــاه 

قبل از فاجعه متروپل(.

 توسعه شرکت عبدالباقی به هلدینگ
هلدینــگ  توســط  آبــادان  متروپــل  بــرج 
عبدالباقــی ســاخته شــده بــود. بــا مراجعــه 
بــه ســایت هلدینــگ عبدالباقــی در معرفــی 
این شــرکت آمــده که ایــن هلدینگ از ســال 
قالــب  در  و  آبــادان  شهرســتان  در   133۶
گروه ســاختمانی مســکن شــروع بــه فعالیت 
کــرده. ایــن هلدینــگ پروژه هــای مختلفــی 
در حــوزه طراحی و احداث ســاختمان های 
کــز اداری- تجــاری- رفاهــی،  مســکونی، مرا
کــز درمانی و شهرک ســازی  انبوه ســازی، مرا
در کارنامه خود دارد. از ســال 71 به این سو، 
شــرکت عبدالباقــی توســعه پیــدا کــرد و وارد 
کارگاه هــا  فعالیــت در حوزه هــای مدیریــت 
و  آجیــل  توزیــع  و  تولیــد  فروشــگاه های  و 
خشــکبار و ایجــاد رســتوران های زنجیره ای 

شد و هلدینگ عبدالباقی شکل گرفت.
براســاس آنچــه در ســایت ایــن هلدینــگ 
متروپــل  قلــوی  دو  برج هــای  آمــده، 
، برج های  )شماره2(، برج مســکونی پرستیژ
کــس  مســکونی پریمــو، مجتمــع تفریحــی با
پــارک و مجتمع تجــاری مهــرگان پروژه های 
در دســت احداث هستند و  مجتمع تجاری 
و پارکینگ طبقاتی المــاس جنوب، مجتمع 
تجــاری المــاس ارونــد، شــهرک خودرویــی 
ســنتی  بــازار  وزرا،  اداری  مجتمــع  آبــادان، 
فیــدوس، مجتمــع مســکونی واال و مجتمــع 
مسکونی مینیاتور نیز قبال احداث و تحویل 

داده شده اند.

پایان زندگی عبدالباقی زیر آوار متروپل 
چند ســاعتی از فاجعه دوم خــرداد آبادان 
نمی گذشــت که دادســتانی خوزســتان خبر 
صدور حکم بازداشــت مالک برج متروپل را 
داد تــا ابعــاد و دالیل حادثه مشــخص شــود 
و عبدالباقــی و دیگر عوامل مجازات شــوند. 
صــدور حکــم بازداشــت مالــک ســاختمان 
دادســتان   ، مرانی پــور حمیــد  را  متروپــل 
کــرد و البتــه بعضــی از  ویــژه آبــادان صــادر 
خبرگزاری هــای رســمی، بازداشــت او را هــم 

اعالم کردند.
 فــردای حادثــه، امــا حوالــی ظهــر بــود کــه 
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 
خوزســتان از تاییــد هویــت جســد حســین 
عبدالباقــی متهم اصلــی و مالــک و پیمانکار 
ســاختمان متروپل آبادان خبر داد. صادق 
جعفری چگنی اظهــار کــرد: »بالفاصله پس 
از وقــوع حادثــه، دســتور بازداشــت نامبرده 
و تعــدادی از متخلفــان و مســببان حادثــه 
از ســوی مرجــع قضائــی صادر شــده بــود که 

تعدادی از آنها بازداشت شده اند.«
بــه گفتــه جعفری چگنی با توجه به  کشــف 
اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج 
متروپــل و یکــی از متهمان اصلــی پرونده در 
البســه یکــی از قربانیــان حادثه کــه غیرقابل 
تشــخیص بــوده، دســتورات مقتضــی بــرای 
تشــخیص هویــت متوفــی از طریــق واحــد 
پزشــکی قانونی  و  فراجــا  هویــت  تشــخیص 
صادر شد که درنهایت هویت مالک متروپل 

مورد تایید قرار گرفت.
 با این حال، به دلیل حاشــیه ها و اخباری 
که درباره بی توجهی نســبت به هشــدارهای 
مهندســی برج متروپل منتشــر شده، برخی 
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  کاربــران  از 
اجتماعــی مــرگ عبدالباقــی را در هالــه ای 
مثــل  ســناریوهایی  و  داده  قــرار  ابهــام  از 
ســرپوش گذاشــتن برای فــراری دادن متهم 

اصلی متروپل را مطرح کرده اند.
 حاشــیه ها به قــدری باال گرفته کــه عده ای 
هســتند  مدعــی  کــه  فــردی  از  ویدیویــی 
حسین عبدالباقی است، منتشرکرده اند که 
این فــرد دقیقا بعــد از حادثــه در خرابه های 
دیگــر  طــرف  از  می چرخــد.  متروپــل  آوار 
عکس هایــی از جســد متالشی شــده فــردی 
منتسب به او منتشر شــده که اسناد هویتی 
حسین عبدالباقی و چند اسکناس دالر هم 

از جیب هایش پیدا شده است.

خبر3

معمای عبدالباقی
گزارش »شهروند « از مرگ جنجالی آجیل فروشی که بسازبفروش شد


